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ShareThis menangani persoalan privasi dengan sungguh-sungguh.  Pemberitahuan 

Privasi ini menetapkan data apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami 

mengumpulkannya, mengapa kami memprosesnya, dengan siapa kami dapat 

membagikannya dan, jika data yang kami kumpulkan adalah data pribadi, hak Anda 

sehubungan dengan data pribadi tersebut. ShareThis dapat mengubah 

Pemberitahuan ini dari waktu ke waktu dengan memperbarui halaman ini. Anda 

harus memeriksa halaman ini dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa Anda 

senantiasa mengetahui perubahan apa pun.        

ShareThis berkomitmen untuk memproses informasi sesuai dengan hukum yang 

berlaku (termasuk jika berlaku Peraturan Perlindungan Data Umum (“GDPR”) Uni 

Eropa dan Undang-Undang Privasi Konsumen California (“CCPA”) dan sebagaimana 

dijelaskan dalam Pemberitahuan Privasi ini. Untuk informasi khusus tentang 

bagaimana ShareThis mematuhi GDPR dan hak Anda sebagai subjek data EEA, 

silakan klik di sini. Untuk informasi tentang cara ShareThis mematuhi CCPA, silakan 

klik di sini. 

Untuk mengakses informasi untuk Penerbit, silakan kunjungi halaman Informasi 

Penerbit di sini. Untuk mengakses Ketentuan Penggunaan Penerbit, silakan klik di 

sini. 

Menolak Ikut Serta dalam Pengumpulan dan 

Pembagian Data 
 

 

Tentang ShareThis dan Alat Bantunya 

ShareThis menyediakan operator situs web (“Penerbit”) alat berbagi sosial yang 

dapat disesuaikan, yang menjadikan aktivitas berbagi konten online lebih 

sederhana. Setiap pengguna situs web dapat dengan mudah membagikan apa pun 

di web dengan teman-teman mereka di situs sosial, seperti Facebook, Twitter, 

https://sharethis.com/privacy/#gdpr-and-eu-rights
https://sharethis.com/privacy/#ccpa
https://www.sharethis.com/publisher/
https://sharethis.com/publisher-terms-of-use/
https://sharethis.com/publisher-terms-of-use/
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/


Email, Digg, Reddit, dan lainnya dengan menggunakan salah satu alat bantu kami di 

situs web tersebut (“Ikon ShareThis”). 

ShareThis juga mengumpulkan data tentang pengguna internet dan cara mereka 

berinteraksi dengan konten, situs web, dan iklan yang memungkinkan ShareThis 

dan Penerbit, pengiklan, pelanggan, dan mitra data kami memfasilitasi pengiriman 

iklan online yang relevan dan tertarget ke berbagai grup ini. Kami juga melakukan 

analisis dan memberikan wawasan untuk memahami perilaku pengguna internet 

dan meningkatkan efektivitas konten dan iklan online, berdasarkan aktivitas 

penjelajahan, berbagi, dan hal yang dianggap sebagai profil grup tersebut.     

Langkah ini kami lakukan dengan menggunakan teknologi seperti cookie dan piksel 

(termasuk piksel dan cookie untuk pelanggan kami) (“Aplikasi Penerbit 

ShareThis”) untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas penjelajahan dan 

berbagi aktivitas pengguna internet, baik di situs web yang menggunakan Ikon 

ShareThis kami dan situs web lainnya yang memasang teknologi kami di dalamnya. 

Kami juga menerima data dari pihak lain yang beroperasi dalam analisis data dan 

industri periklanan. Kami menganalisis dan menggabungkan data yang kami 

kumpulkan untuk menyusun grup data (yang disebut segmen khalayak) 

berdasarkan kriteria yang ditentukan.  Misalnya, kami mengelompokkan pengguna 

internet ke dalam kelompok yang kami yakini memiliki karakteristik, minat, 

kebutuhan, atau pola perilaku yang serupa. Jika kami dapat menyimpulkan bahwa 

dua atau beberapa peramban atau perangkat berasal dari pengguna atau rumah 

tangga yang sama, kami dapat menggunakan informasi tersebut untuk 

meningkatkan segmen khalayak kami. 

Iklan tertarget bertujuan untuk menampilkan iklan yang lebih mungkin menarik 

minat pengguna internet, berdasarkan analisis aktivitas penjelajahan dan berbagi 

terbaru mereka dan interaksi dengan situs web dan iklan. Hal ini terkadang juga 

disebut sebagai iklan berbasis minat atau iklan perilaku online. Untuk informasi 

lebih lanjut tentang jenis iklan ini, klik di sini. 

 

 

Pengumpulan dan Penggunaan Data 

Untuk menawarkan produk dan layanan kami, kami mengumpulkan dan 

menggunakan data yang berkaitan dengan situs web yang Anda kunjungi untuk 

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


menampilkan iklan yang dipersonalisasi, menyediakan analisis, dan pemodelan 

data berdasarkan aktivitas berbagi sosial, oleh kami atau pihak ketiga. Data ini 

disamarkan sehingga tidak dapat digunakan secara langsung oleh ShareThis untuk 

mengidentifikasi orang yang sebenarnya. Data ini memungkinkan sistem kami 

untuk mengenali komputer, perangkat, dan/atau peramban Anda dari waktu ke 

waktu. 

Di berbagai lokasi, data ini dianggap sebagai data pribadi karena berkaitan dengan 

orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. 

Kami tidak dengan sengaja menghimpun informasi kontak seperti nama Anda, 

alamat pos, nomor telepon, alamat email, informasi kartu kredit, atau informasi 

apa pun yang memungkinkan kami atau pelanggan kami untuk menghubungi Anda 

secara langsung sebagai bagian dari produk dan layanan kami. Kami dapat 

mengumpulkan informasi tersebut jika Anda adalah salah satu Penerbit kami atau 

jika Anda memiliki hubungan bisnis dengan ShareThis. 

Informasi Tambahan 

Di bawah ini kami telah menetapkan kategori data yang kami proses dan alasan 

kami memproses setiap kategori data. 

1.Data Penggunaan dan Informasi Profil 

1.1 Data Penggunaan 

Kami mengumpulkan informasi tentang bagaimana pengguna internetmenjelajahi 

internet dan berinteraksi dengan konten dan iklan online melalui Ikon ShareThis 

kami, Aplikasi Penerbit ShareThis, dan interaksi pengguna dengan iklan di internet. 

Kami menyebutnya “Data Penggunaan”. 

Data Penggunaan meliputi:  

• ID unik cookie yang terpasang di peramban web Anda (contoh: 

37d387ca-f68a-11e5-b87d-0e58954c72b1) dan/atau versi hash dari 

alamat email yang membantu kami mengenali peramban atau 

perangkat Anda dari waktu ke waktu. 

• Informasi tentang peramban dan perangkat pengguna 



• String agen pengguna 

• Halaman web yang dilihat (termasuk alamat URL halaman tersebut 

dan parameter pencarian, yang mungkin mencakup istilah pencarian 

dan kata kunci) dan halaman web sebelumnya yang merujuk 

pengguna ke halaman web tersebut  

• Waktu ketika halaman web dilihat 

• Pertanyaan pencarian dari mana pengguna diarahkan ke halaman 

web 

• Navigasi dari halaman ke halaman 

• Waktu yang dihabiskan di setiap halaman web 

• Interaksi dengan halaman web, termasuk item yang diklik atau dipilih 

dan konten yang disorot atau disalin 

• Iklan yang dilihat atau ditampilkan kepada pengguna dan interaksi 

pengguna dengan iklan tersebut 

• Berbagi konten termasuk konten apa yang dibagikan dan di mana 

konten dibagikan - contohnya situs media sosial yang relevan (mis., 

Twitter, Facebook) 

• Informasi geografis seperti negara, kota, negara bagian, atau kode 

pos. 

• Alamat IP 

• ID Perangkat 

Meskipun Data Penggunaan yang tercantum di atas tidak digunakan oleh ShareThis 

untuk secara langsung mengidentifikasi orang yang sebenarnya, data tersebut 

dianggap sebagai data pribadi di berbagai tempat. 

1.2 Informasi Profil 

Kami menerima informasi tentang konten situs web yang Anda kunjungi dan 

informasi tentang pengunjung situs web tersebut untuk memungkinkan kami 

menyimpulkan dan menyusun grup pengguna yang memiliki karakteristik, minat, 

atau pola perilaku yang serupa. Kami menggabungkan Data Penggunaan dengan 

data yang kami terima dari pengiklan pihak ketiga, vendor analitik, dan mitra data 

untuk membuat kategori data yang berguna bagi pengiklan yang ingin memberikan 

pengalaman iklan yang lebih dipersonalisasi. Misalnya, jika pengguna secara rutin 

melihat atau membagikan konten seputar pembelian mobil, sistem kami dapat 

menyimpulkan bahwa pengguna ini mungkin tertarik untuk membeli mobil.  Praktik 

ini terkadang disebut sebagai iklan berbasis minat, dan segmen berjudul “tertarik 

dengan otomotif” terkadang disebut sebagai segmen khalayak atau “profil”. Saat 



kami mengelompokkan data ini ke dalam profil, kami menyebutnya 

sebagai“Informasi Profil”. 

Kami dapat menyimpulkan Informasi Profil ini (dengan mengacu pada 

pengidentifikasi peramban, bukan nama sebenarnya) menggunakan informasi yang 

kami peroleh dari pihak ketiga tentang kemungkinan konten dan karakteristik 

pengguna dan pengunjung situs web yang dikunjungi. Misalnya, pengguna situs 

web tertentu mungkin memiliki minat pada mobil dan biasanya berada dalam 

rentang usia atau pendapatan tertentu. Jika kami dapat menyimpulkan bahwa dua 

atau beberapa peramban atau perangkat berasal dari pengguna atau rumah 

tangga yang sama, kami dapat menggunakan informasi tersebut untuk 

meningkatkan Informasi Profil kami. 

Karakteristik yang kami gunakan untuk mengelompokkan pengguna berkaitan 

dengan rentang usia, rentang pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, etnis, dan 

susunan keluarga, berdasarkan pengunjung tipikal situs web yang mereka kunjungi 

dan konten yang dilihat. 

Dalam kasus tertentu di mana Penerbit yang bekerja sama dengan kami 

menggunakan plug-in “Google Analytics By ShareThis WordPress” di situs web 

mereka, ShareThis menggunakan fitur Google Analytics yang saat ini dikenal 

sebagai Google Analytics Demographics, untuk lebih memahami demografi 

pengunjung dari situs web Penerbit tersebut, dan untuk memberikan wawasan 

tentang demografi tersebut kepada Penerbit yang memiliki atau mengoperasikan 

situs web tersebut. Jika Google Analytics Demographics diaktifkan, Data 

Penggunaan dan Informasi Profil tertentu akan dibagikan dengan Google sehingga 

kami dapat menyediakan fitur pelaporan demografis kepada Penerbit tersebut. 

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik privasi Google Analytics, silakan klik 

di sini. Untuk menolak ikut serta dalam Google Analytics dengan memasang Google 

Analytics Opt-out Browser Add-on, silakan klik di sini, atau Anda juga dapat 

mengunjungi halaman pilihan konsumen NAI. 

Jika Anda ingin melihat daftar jenis Informasi Profil yang digunakan oleh ShareThis, 

termasuk Informasi Profil apa pun yang merupakan informasi kesehatan atau 

politik (khusus A.S.), silakan klik klik di sini. ShareThis tidak membuat Informasi 

Profil berdasarkan kunjungan ke situs web hiburan dewasa. 

1.3 Cara kami memperoleh Data Penggunaan dan Informasi Profil 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://sharethis.com/privacy-audiences/


Kami mengumpulkan Data Penggunaan saat perangkat Anda mengunjungi situs 

web kami, menggunakan atau berinteraksi dengan layanan kami (termasuk 

membagikan konten dengan Ikon ShareThis), saat perangkat Anda mengunjungi 

situs web Penerbit yang menggunakan Aplikasi Penerbit ShareThis, dan saat 

perangkat Anda melihat atau mengeklik iklan yang kami layani atau dilayani atas 

nama kami.  Kami melakukannya dengan menggunakan cookie yang dipasang pada 

peramban Anda, tag piksel, dan header HTTP (atau protokol komunikasi lainnya) 

dan penggunaan alamat email hash. 

Penggunaan Cookie dan Teknologi Pelacakan lainnya oleh kami 

Lingkungan Web: (peramban desktop, tablet, dan ponsel pintar) 

ShareThis menggunakan cookie peramban untuk “menandai” pengunjung di situs 

web yang menggunakan Aplikasi Penerbit ShareThis. Pengguna ini diberi 

pengidentifikasi teknis, seperti C62414AY9324FB5671069928026P0067. 

Cookie peramban ini melacak data penjelajahan pengguna. Tag piksel selanjutnya 

digunakan untuk mentransfer data penjelajahan ini ke ShareThis dan pelanggan 

serta mitra data kami. 

Cookie: File teks kecil yang berisi string karakter dan secara unik mengidentifikasi 

peramban. Cookie dipasang di peramban oleh penerbit situs web dan oleh pihak 

ketiga yang tidak mengoperasikan situs web tetapi yang JavaScript dan/atau tag 

pikselnya (dijelaskan di bawah) ditemukan di situs web. Cookie ShareThis dan 

cookie pelanggan kami dipasang di peramban pengguna oleh Aplikasi Penerbit 

ShareThis yang terdapat pada situs web Penerbit. Berbagai peramban pada 

awalnya diatur untuk menerima cookie. Namun demikian, Anda mungkin dapat 

mengubah pengaturan peramban Anda untuk menolak atau membatasi cookie. 

Periksa file “Help” (“Bantuan”) peramban Anda untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang menangani cookie di peramban Anda.  

Cookie Durasi Tujuan 

_stid 
1 
tahun 

ID cookie ShareThis 



_stidv 
1 
tahun 

Versi ID cookie ShareThis 

wordpress_test_cookie Sesi 
Cookie ShareThis, menguji apakah kami memiliki akses ke 
cookie 

pubconsent 
13 
bulan 

Cookie ShareThis diatur untuk menunjukkan bahwa pengguna 
telah membuat pernyataan tentang pengumpulan data GDPR 
untuk format IAB TCF v1 

st_optout 
10 
tahun 

Cookie ShareThis diatur untuk menunjukkan bahwa pengguna 
telah menolak untuk ikut serta dalam pengumpulan data 

_ga 
2 
tahun 

Cookie Google Analytics digunakan oleh ShareThis untuk 
membedakan pengguna 

_gat 1 hari 
Cookie Google Analytics digunakan oleh ShareThis untuk 
membatasi tingkat permintaan 

_gid 1 hari 
Cookie Google Analytics digunakan oleh ShareThis untuk 
membedakan pengguna 

visopt_s 
3 
bulan 

Cookie VWO berfungsi untuk melihat berapa kali peramban 
ditutup dan dibuka kembali 

_vis_opt_test_cookie Sesi 
Cookie sesi VWO berfungsi untuk melihat apakah cookie 
diaktifkan di peramban pengguna atau tidak. Membantu dalam 
melacak jumlah sesi peramban pengunjung. 



_vwo_uuid_v2 
1 
Tahun 

Cookie VWO menghitung lalu lintas unik di situs web 

intercom-id-fe2c9dmj 
10 
bulan 

Intercom: Cookie pengidentifikasi pengunjung anonim untuk 
pengunjung situs 

intercom-session-
fe2c9dmj 

7 hari 

Intercom: Pengidentifikasi untuk setiap sesi peramban unik. 
Cookie sesi dimuat ulang pada setiap ping login yang berhasil 
dan diperpanjang hingga 1 minggu sejak saat itu. Pengguna 
dapat mengakses percakapan mereka dan memiliki data yang 
disampaikan pada halaman logout selama 1 minggu, selama 
sesi tersebut tidak dengan sengaja diakhiri dengan ‘Intercom 
(’shutdown’), yang biasanya terjadi saat logout. 

pxcelBcnLcy sesi 
Cookie Sistem Manajemen Tag ShareThis untuk melacak latensi 
pada beacon pelaporan. 

pxcelAcc3PC 1 hari 
Cookie Sistem Manajemen Tag ShareThis untuk memeriksa 
apakah cookie pihak ketiga diterima oleh peramban. Ini hanya 
diatur jika tidak ada cookie yang masuk dalam permintaan. 

pxcelPage_c010 
dan/atau 
pxcelPage_c010_B 
dan/atau 
pxcelPage_c010_C 
dan/atau 
pxcelPage_c010_D 

1 
tahun 

Cookie Sistem Manajemen Tag ShareThis untuk melacak status 
pemuatan rotasi piksel. ShareThis menggunakan cookie yang 
berbeda untuk grup situs yang berbeda dalam jaringan 
ShareThis. 

usprivacy t/a 
ShareThis membaca apakah cookie usprivacy terdapat dalam 
domain penerbit 



fpestid 
13 
bulan 

Fpestid adalah ID cookie ShareThis yang ditetapkan dalam 
domain operator situs web 

 

Tag piksel: Ini adalah blok kode kecil pada halaman web yang membaca dan 

menempatkan cookie. Saat Anda mengunjungi halaman web, piksel ShareThis akan 

melihat apakah peramban Anda memiliki cookie ShareThis yang terpasang di 

dalamnya. Jika tidak, piksel akan memasang cookie. Jika ya, piksel akan “membaca” 

cookie dan akan mengirimkan informasi kepada kami seperti waktu Anda melihat 

halaman web, jenis peramban yang digunakan, dan alamat IP Anda. Inilah cara 

kami mempelajari minat Anda dan memungkinkan pelanggan kami mengirimkan 

iklan tertarget kepada Anda. 

Header HTTP: Bagian ini ditransmisikan setiap kali halaman web dilihat, dan berisi 

informasi teknis yang diperlukan untuk menghubungkan peramban Anda ke 

halaman web. Informasi ini mungkin termasuk informasi tentang peramban dan 

halaman web yang diminta. ShareThis mengumpulkan informasi ini. 

Email hash: Hashing email adalah fungsi kriptografi. Hashing adalah cara 

mengenkripsi potongan data, seperti alamat email, menjadi string heksadesimal. 

Dengan melakukan langkah ini, setiap alamat email ditampilkan sebagai kombinasi 

angka dan huruf yang tidak dapat dikenali. Teknik ini tidak memungkinkan kami 

mengirimkan pesan email kepada Anda atau mengidentifikasi diri Anda. Namun 

demikian, hal ini memungkinkan kami untuk mengenali peramban atau perangkat 

Anda dengan cara yang sama seperti cookie membantu kami mengenali peramban 

atau perangkat Anda. ShareThis dapat memperoleh email hash dari mitra 

periklanan kami untuk membantu menyediakan produk dan layanan kami. Kami 

juga dapat menerima dan menerapkan fungsi hash pada email yang Anda berikan 

kepada Penerbit kami.  

Lingkungan Lainnya: (Aplikasi seluler) 

Untuk menayangkan iklan dalam aplikasi seluler, sejumlah pengidentifikasi dapat 

digunakan, seperti ID Iklan Google atau IDFA Apple, tergantung pada sistem operasi 

perangkat seluler Anda. Pengidentifikasi pengiklan mengenali perangkat Anda 

tetapi bukan diri Anda secara langsung dan dapat diatur ulang oleh Anda. Lihat 



produsen perangkat Anda untuk informasi lebih lanjut atau kunjungi halaman 

menolak ikut serta dalam NAI Mobile di 

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/. 

Menautkan Lingkungan:: (peramban dan aplikasi seluler yang digunakan) 

Untuk menayangkan iklan yang dipersonalisasi kepada Anda dan menghadirkan 

pengalaman online tanpa hambatan, mitra data pihak ketiga yang bekerja sama 

dengan kami dapat menautkan pengidentifikasi Anda di lingkungan berbeda yang 

Anda gunakan. Kami dapat mengaktifkan penautan Data Penggunaan melalui 

sinkronisasi cookie. Kami tidak menggunakan informasi teks biasa yang dapat 

digunakan oleh ShareThis untuk mengidentifikasi Anda seperti nama atau alamat 

Anda untuk mengoperasikan penautan. Mitra data kami dapat menggunakan 

metode penautan yang tepat dengan memanfaatkan data nama samaran yang 

dikumpulkan melalui teknologi kami seperti pengidentifikasi mitra periklanan. 

Anda dapat mengelola cookie, mengubah persetujuan, atau menolak ikut serta 

dalam iklan yang dipersonalisasi menggunakan mekanisme yang dijelaskan dalam 

'Pilihan Pengguna’. 

1.4 Cara kami menggunakan Data Penggunaan dan Informasi Profil 

Kami menggunakan Data Penggunaan dan Informasi Profil untuk memungkinkan 

pengiriman iklan tertarget, untuk menyediakan analisis, dan untuk pemodelan data 

menggunakan cookie atau teknologi pelacakan serupa yang dijelaskan di atas. Di 

AS, ShareThis membuat model segmen berdasarkan atribut demografis untuk 

kondisi kesehatan sensitif tertentu. ShareThis meyakini bahwa penting untuk 

membantu perusahaan farmasi mengiklankan pengobatan guna membantu 

memberikan solusi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kondisi 

tertentu. Ini mungkin termasuk individu yang menderita penyakit tertentu, anggota 

keluarga, atau tenaga profesional medis yang melakukan penelitian online 

mengenai kondisi tersebut.  

Selain itu, kami dapat melisensikan sebagian dari data ini kepada mitra kami untuk 

mereka gunakan dalam iklan tertarget, analisis, dan pemodelan. Jika diizinkan oleh 

hukum, klien kami dapat memanfaatkan data ini untuk penggunaan lain seperti 

menangani penipuan, meningkatkan upaya keamanan mereka, atau memahami 

tren investasi makro. 

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice
https://sharethis.com/privacy/#user-choices


Pelanggan kami yang menerima data Anda dari kami dapat menggunakan 

informasi ini untuk menyusun Informasi Profil mereka sendiri. Mereka dapat secara 

mandiri memperoleh informasi demografis lainnya tentang Anda melalui cookie 

atau beacon web mereka sendiri dan menggabungkannya dengan data yang kami 

berikan kepada mereka. Penggunaan cookie dan tag piksel oleh pengiklan, 

penerbit, dan jaringan iklan pihak ketiga ini tunduk pada kebijakan privasi mereka 

sendiri.   Silakan baca bagian 'Penerima Data Anda' dari Pemberitahuan Privasi ini 

untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kepada siapa kami 

mengungkapkan data Anda. 

2. Anak-anak 

ShareThis tidak dengan sengaja mengumpulkan data dari anak-anak dan tidak 

menyesuaikan Informasi Profil apa pun untuk memungkinkan penargetan anak-

anak di bawah usia 16 tahun. Jika Anda adalah orang tua atau wali dan yakin kami 

mungkin memproses data anak-anak yang menjadi tanggung jawab Anda, silakan 

lihat bagian Pilihan dan Hak Pengguna, atau hubungi kami secara langsung. 

3. Email dari Pengguna dengan Ikon ShareThis 

Saat Anda berbagi ke email dengan Ikon ShareThis, Anda memilih cara 

menghubungkan ke email dari perangkat Anda. Kami hanya akan mengetahui 

konten apa yang Anda bagikan, dan bahwa Anda melakukannya melalui email. 

Kami tidak menerima informasi apa pun mengenai email itu sendiri, misalnya, 

alamat email Anda, alamat email penerima, atau konten email Anda. Kami tidak 

bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan oleh pengguna melalui Aplikasi 

Penerbit ShareThis. 

4. Informasi Akun 

“Informasi Akun” berarti informasi yang diberikan oleh Penerbit dan perwakilan 

Penerbit ketika mereka mendaftar akun pada situs web kami dan saat mereka 

menggunakan akun mereka. 

Banyak dari layanan kami yang dapat digunakan tanpa harus mendaftar pada situs 

web kami. Namun jika Anda adalah Penerbit, atau mewakili Penerbit, dan ingin 

menggunakan beberapa fitur kami yang disempurnakan, Anda harus mendaftar 

pada situs web kami. 



Jika Anda memilih untuk mendaftar pada situs web kami, Anda harus dan Anda 

menjamin bahwa Anda telah berusia 16 tahun atau lebih. Kami tidak menjual 

atau membagikan informasi pendaftaran dengan pihak ketiga untuk tujuan 

pemasaran langsung. 

5. Data kontak bisnis 

Kami dapat memproses data pribadi Anda jika Anda atau atasan Anda memiliki 

hubungan bisnis dengan kami. Anda dapat menjadi pelanggan, pemasok, atau 

prospek (mis. Penerbit, penyedia data, platform media sosial, agensi, pengiklan, 

dll.). Data pribadi yang kami simpan mengenai diri Anda mengacu pada kehidupan 

profesional Anda (nama, alamat email, alamat penagihan, alamat kantor, nomor 

telepon, jabatan, perusahaan tempat Anda bekerja). Kami akan mengumpulkan 

informasi tersebut dari bertukar email atau kartu nama, rapat pada rapat industri 

atau sesi klien, dll. Kami dapat memproses data tersebut untuk sejumlah tujuan 

bisnis yang sah, termasuk: a) untuk berkomunikasi dengan Anda dalam konteks 

hubungan bisnis kami; b) untuk menyediakan produk atau layanan kami; c) untuk 

tujuan penagihan dan faktur; dan d) untuk tujuan penjualan, pemasaran, dan 

promosi produk (mis. mengunggah email ke LinkedIn dan platform serupa untuk 

mengiklankan layanan baru kepada pelanggan saat ini dan calon pelanggan). 

Data ini juga dapat diproses untuk tujuan yang ditetapkan di bagian 'Tujuan umum 

yang berlaku untuk semua data.' 

6. Data Karyawan dan Pelamar Kerja 

Jika Anda adalah karyawan ShareThis, atau Anda melamar pekerjaan di ShareThis, 

di AS atau di Eropa, silakan merujuk ke Kebijakan SDM kami untuk mengetahui 

informasi mengenai cara kami memproses data Anda. Informasi ini dapat 

diperoleh dari departemen SDM kami di HR@ShareThis.com.   

7. Data yang Dikumpulkan di ShareThis.com 

Bagian ini menjelaskan cara kami memproses data pengunjung situs web 

perusahaan kami (ShareThis.com), selain dari ‘Data Penggunaan dan Informasi 

Profil’ dan ‘Informasi Akun’ yang hanya terkait dengan Penerbit yang mendaftar 

pada kami. 

https://sharethis.com/privacy/#general-purposes
https://sharethis.com/privacy/#general-purposes
mailto:HR@ShareThis.com
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#account-information


Saat Anda mengunjungi situs web kami, Anda dapat memilih untuk memberikan 

informasi kepada kami secara sukarela jika Anda berinteraksi dengan 

ShareThis.com dengan cara tertentu, seperti melamar pekerjaan di ShareThis, atau 

menggunakan salah satu formulir kontak kami. Informasi ini hanya digunakan 

untuk alasan fungsi pengumpulannya, seperti menanggapi komunikasi Anda, dan 

tidak dibagikan dengan pihak ketiga selain penyedia layanan tepercaya yang secara 

kontraktual diwajibkan untuk hanya menggunakan data tersebut demi memenuhi 

tujuan fungsi pengumpulannya. 

Kami menggunakan cookie dan teknologi pelacakan serupa untuk mengumpulkan 

data secara otomatis ketika Anda mengunjungi ShareThis.com dan menggunakan 

informasi tersebut untuk membantu mengelola situs web, untuk mengingat 

preferensi Anda, untuk melakukan analisis situs web dan untuk tujuan keamanan 

dan pencegahan penipuan.   

Pemberitahuan Privasi ini tidak berlaku bagi praktik privasi situs web lain atau 

pihak ketiga yang mengumpulkan informasi di ShareThis.com. Kami mendorong 

Anda untuk mengunjungi kebijakan yang berlaku dari pihak ketiga tersebut, atau 

mengunjungi www.aboutads.info untuk mempelajari lebih lanjut tentang iklan 

berdasarkan minat dan untuk melihat pilihan menolak ikut serta (opt-out) dari 

perusahaan lain yang berpartisipasi, yang mungkin mengumpulkan dan 

menggunakan data di ShareThis. com. 

8. Tujuan umum yang berlaku untuk semua data 

Terdapat sejumlah alasan “umum” mengapa ShareThis dapat memproses data di 

sistem kami. Banyak dari mereka diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan/atau 

untuk membantu kami memastikan bahwa Internet tetap menjadi ruang yang 

aman. Beberapa dari mereka memungkinkan kami untuk mempromosikan dan 

mengembangkan bisnis kami. Jika Anda menginginkan informasi tambahan, silakan 

kirim email ke privacy@sharethis.com.  

Kami juga dapat memproses data untuk tujuan berikut: a) sebagaimana diwajibkan 

oleh hukum yang berlaku; b) bekerja sama dengan otoritas hukum yang kompeten 

seperti badan pengatur perlindungan data, polisi, dan FBI; c) untuk menegakkan 

syarat dan ketentuan kami, termasuk dengan mendapatkan saran dan melakukan 

proses hukum; d) untuk melindungi operasi, properti, dan kepentingan kami 

maupun pihak ketiga; e) untuk menjual dan mempromosikan penjualan bisnis 

dan/atau aset kami. 



Terakhir, ShareThis dapat mentransfer informasi ke entitas penerus sehubungan 

dengan merger perusahaan, konsolidasi, penjualan aset, kepailitan, atau 

perubahan perusahaan lainnya. Jika ShareThis terlibat dalam merger, akuisisi, atau 

penjualan seluruh atau sebagian asetnya, Anda akan menerima pemberitahuan 

melalui email dan/atau pemberitahuan penting di situs web kami tentang setiap 

perubahan kepemilikan atau penggunaan informasi Anda, serta setiap pilihan yang 

mungkin Anda miliki mengenai informasi Anda. 

 
 

GDPR dan Hak Anda sebagai Subjek Data UE atau 

Inggris Raya 

Jika Anda berada di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), Peraturan Perlindungan Data 

Umum (GDPR) berlaku untuk pemrosesan kami pada data pribadi. Jika Anda berada 

di Inggris Raya, maka Undang-Undang Perlindungan Data 2018 berlaku untuk 

pemrosesan kami atas data pribadi. Masing-masing undang-undang ini 

memberikan serangkaian hak privasi yang jelas kepada mereka yang berlokasi di 

EEA dan Inggris Raya dan membebankan tanggung jawab pada ShareThis selagi 

kami memproses data pribadi subjek data yang berlokasi di negara tersebut. 

Kebijakan privasi ShareThis menguraikan cara dan alasan ShareThis memproses 

data pribadi. Bagian ini dirancang untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang 

bagaimana ShareThis mematuhi GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data 

2018 dan hak Anda sebagai subjek data yang berlokasi di Inggris Raya atau EEA. 

Informasi Tambahan 

Definisi Data Pribadi 

Baik GDPR maupun Undang-Undang Perlindungan Data Inggris Raya 

mendefinisikan data pribadi secara luas. Dengan demikian, jika Data Penggunaan 

dan/atau Informasi Profil berkaitan dengan individu di EEA atau Inggris Raya, kami 

memperlakukannya sebagai data pribadi. Demikian pula, hampir semua data yang 

dikumpulkan dari subjek data EEA dan Inggris Raya dalam konteks operasi bisnis 

normal kami kemungkinan akan dianggap sebagai data pribadi. Ini termasuk: a) 

data yang dikumpulkan melalui kunjungan ke ShareThis.com; b) data yang 



dikumpulkan dari Pelanggan, Penerbit, dan mitra bisnis; dan c) data yang 

dikumpulkan dari karyawan dan calon karyawan. 

Kategori Khusus Data Pribadi 

ShareThis tidak mengumpulkan atau memproses kategori khusus data pribadi 

sehubungan dengan subjek data Inggris Raya atau EEA, dan kami tidak menyusun 

Informasi Profil segmen pengunjung konsumen tersebut berdasarkan kategori 

khusus data pribadi (yaitu data yang mengungkapkan asal ras atau etnis, 

pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, atau keanggotaan serikat 

pekerja, data genetik, data biometrik, data mengenai kesehatan, atau data 

mengenai kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang). 

Dasar Hukum untuk Melakukan Pemrosesan 

Undang-Undang Perlindungan Data Inggris Raya dan GDPR mewajibkan entitas 

yang ingin memproses data pribadi memiliki dasar hukum yang sah untuk 

melakukannya. Dasar hukum yang digunakan oleh ShareThis antara lain: a) 

persetujuan; b) kepentingan yang sah (yaitu, jika kami meyakini bahwa kebutuhan 

kami untuk memproses data dan/atau nilai yang kami hadirkan dengan 

memproses data tersebut tidak sebanding dengan hak subjek data); c) jika 

diperlukan untuk pelaksanaan kontrak; dan d) jika pemrosesan diperlukan untuk 

mematuhi kewajiban hukum kami. Kami akan berupaya untuk menguraikan dasar 

hukum kami untuk jenis pemrosesan yang paling umum dilakukan oleh ShareThis. 

Cookie dan Teknologi Pelacakan Serupa – Kami berupaya mendapatkan persetujuan 

untuk penempatan cookie, piksel, dan teknologi pelacakan serupa seperti yang 

diwajibkan menurut Petunjuk ePrivasi sebagaimana diterapkan di seluruh EEA. 

Karena dalam berbagai kasus ShareThis tidak memiliki hubungan langsung dengan 

pengguna Internet, kami meminta Penerbit dan mitra lain untuk mendapatkan 

persetujuan atas nama kami sebagaimana dijelaskan di bawah ini.  Saat kami 

menempatkan cookie secara langsung (mis. melalui ShareThis.com), kami secara 

langsung memperoleh persetujuan dari subjek data yang telah kami identifikasi 

berasal dari EEA atau lokasi lain yang memerlukan persetujuan. 

Data Penggunaan dan Informasi Profil – Meskipun kami memperoleh persetujuan 

untuk penempatan cookie seperti yang dijelaskan di atas, ShareThis memproses 

Data Penggunaan dan Informasi Profil berdasarkan kepentingan sah kami. Untuk 

tujuan kejelasan, di mana data ini digunakan untuk analisis, iklan tertarget, 



pengukuran, atau pelaporan, kami juga memprosesnya melalui kepentingan yang 

sah. Untuk memberikan transparansi tambahan, kami berupaya menyebutkan 

beberapa kasus penggunaan ini dalam persetujuan yang diperoleh untuk cookie 

dan piksel. 

Data Situs Web – Kami mengumpulkan data pribadi melalui ShareThis.com. Jika data 

tersebut diberikan kepada ShareThis (mis. dengan mengisi formulir online), kami 

menganggapnya sebagai Data Akun dan/atau data yang dikumpulkan sesuai 

dengan Hubungan Bisnis yang dijelaskan di bawah ini. Kami menggunakan 

persetujuan di mana kami menempatkan cookie melalui situs web . Ketika data 

dikumpulkan secara otomatis (mis. file log yang berisi alamat IP), kami memproses 

data tersebut melalui kepentingan sah kami dan untuk memelihara situs web dan 

membantu kami melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mempersonalisasi 

situs web untuk kepentingan pengunjung. 

Data Akun dan Hubungan Bisnis – Kami memerlukan beberapa Penerbit untuk 

menyiapkan Akun dengan ShareThis. Demikian pula, kami memelihara akun yang 

berisi data pribadi dengan sebagian besar vendor yang menyediakan layanan 

kepada ShareThis, Pelanggan kami, karyawan kami, dan mitra bisnis kami. Jika Anda 

adalah karyawan dari salah satu entitas tersebut, ShareThis mungkin memiliki data 

pribadi Anda termasuk nama, email kantor, atau nomor telepon kantor Anda. 

Untuk subjek data yang berlokasi di EEA atau Inggris Raya, kami memproses data 

ini berdasarkan dasar hukum kebutuhan kontrak. Dengan kata lain, kami perlu 

memproses data ini untuk menghormati persyaratan kontrak antara ShareThis dan 

Penerbit, Pelanggan, vendor, dll. Ini termasuk memelihara akun dan kredensial 

login, tujuan penagihan dan pembayaran, berkomunikasi dengan pihak lain, dan 

memenuhi permintaan. Jika kami ingin memasarkan produk dan layanan 

tambahan ke entitas ini, kami akan melakukannya melalui kepentingan yang sah 

kecuali hukum yang berlaku menentukan bahwa kami menggunakan persetujuan 

(mis. untuk pemasaran email). 

Tujuan Umum – Ada beberapa contoh di mana ShareThis memproses data pribadi 

yang berbeda dari deskripsi yang diberikan di atas. Sebagai contoh: 

Kepatuhan Hukum dan Peraturan – Seperti kebanyakan perusahaan, ShareThis 

akan memproses data untuk mematuhi hukum, bekerja sama dengan permintaan 

dari otoritas hukum yang kompeten seperti polisi, dan untuk membayar pajak. 

Dasar hukum untuk jenis pemrosesan ini diperlukan ShareThis untuk memenuhi 

kewajiban hukum dan peraturan kami. 



Penegakan kewajiban hukum – Untuk menegakkan syarat dan ketentuan kami, 

melindungi kekayaan intelektual kami dan/atau hak pihak ketiga, ShareThis 

memproses data pribadi dalam hal ini melalui kepentingan sah kami. Ini mungkin 

termasuk mendapatkan nasihat dan melakukan proses hukum. 

Menjual dan Mempromosikan Bisnis kami – ShareThis dapat memilih untuk 

melakukan, mengevaluasi dan/atau mempromosikan penjualan bisnis kami melalui 

kepentingan sah kami. 

Data Gabungan – Saat kami menggabungkan data dan menghapus pengidentifikasi 

digital (mis.,ID cookie), kami dapat menggunakan data ini untuk tujuan penelitian, 

pemasaran, dan analisis statistik internal. 

Pengendali Data 

ShareThis umumnya adalah Pengendali data sehubungan dengan data yang 

diproses sebagaimana dijelaskan di atas. Jika GDPR atau Undang-Undang 

Perlindungan Data Inggris Raya berlaku untuk Data Penggunaan dan Informasi 

Profil dan kami membagikan data ini kepada Pelanggan kami, Pelanggan kami 

adalah pengendali independen sehubungan dengan pemrosesan data tersebut dan 

mereka memprosesnya sesuai dengan kebijakan privasi mereka sendiri. ShareThis 

juga merupakan pengendali data yang dikumpulkannya melalui ShareThis.com. 

Pemroses Data 

ShareThis juga memiliki sejumlah agen dan penyedia layanan yang beroperasi 

sebagai pemroses data atas nama ShareThis. Agen dan penyedia layanan ini hanya 

dapat menggunakan data sebagaimana diperintahkan secara khusus oleh 

ShareThis dan hanya untuk menyediakan layanan yang diminta oleh kami. Mereka 

juga diwajibkan secara kontrak untuk memproses data dengan aman dan 

berdasarkan kewajiban kerahasiaan. 

Hak Subjek Data Inggris Raya dan UE 

Jika GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Inggris Raya berlaku, subjek 

data tersebut memiliki hak tertentu, termasuk: a) Hak untuk menerima 

pemberitahuan mengenai jenis data yang sedang diproses dan dasar hukum untuk 

pemrosesan; b) hak untuk mengakses dan melihat data yang sedang diproses; c) 



hak pembetulan, untuk melakukan perbaikan terhadap data yang akan diproses; d) 

hak untuk menghapus data; e) hak untuk membatasi pemrosesan data; f) hak 

portabilitas data; g) hak untuk menolak pemrosesan data; dan h) hak untuk tidak 

tunduk pada pengambilan keputusan otomatis. Beberapa hak ini hanya berlaku 

dalam keadaan tertentu dan bergantung pada dasar hukum yang diandalkan untuk 

memproses data. Sebagai contoh, hak untuk menolak berlaku untuk pemrosesan 

yang dilakukan karena diperlukan untuk kepentingan sah kami dan hanya jika kami 

tidak dapat menunjukkan alasan sah yang memaksa yang melebihi hak, 

kepentingan, dan kebebasan Anda. Hak yang sama tidak berlaku untuk 

pemrosesan yang diperlukan bagi kami untuk mematuhi kewajiban hukum kami 

atau untuk melaksanakan kontrak dengan Anda. Mengingat bahwa Undang-

Undang Perlindungan Data Inggris Raya dan GDPR mendefinisikan data pribadi 

secara luas, hak ini dapat mencakup data pribadi yang kami tempatkan ke dalam 

cookie atau teknologi pelacakan serupa. 

Jika pemrosesan didasarkan pada persetujuan Anda, sesuai dengan GDPR dan 

Undang-Undang Perlindungan Data Inggris Raya (sebagaimana berlaku), Anda 

dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja, meskipun pemrosesan apa pun 

yang sebelumnya dilakukan akan tetap sah. Untuk menggunakan hak subjek data 

Anda atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang hak ini, Anda dapat mengirimkan 

email kepada kami di privacy@sharethis.com. Kami akan berusaha menanggapi 

setiap permintaan untuk menggunakan hak Anda dalam kurun waktu satu bulan 

sejak permintaan tersebut dibuat, meskipun periode ini dapat diperpanjang dalam 

beberapa kasus, di mana kami akan memberi tahu Anda sebelum berakhirnya 

periode satu bulan. 

Anda juga berhak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas di 

yurisdiksi Anda. Daftar otoritas pengawas di EEA dapat ditemukan di 

sini: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  

Cara ShareThis berinteraksi dengan Penerbit kami mengenai kepatuhan 

GDPR dan Perlindungan Data Inggris Raya 

Jika Anda berada di Wilayah Ekonomi Eropa, Anda mungkin kerap menjumpai situs 

web yang meminta Anda untuk menyetujui penggunaan cookie dan teknologi 

serupa. Jika Anda berada di Inggris Raya, Anda mungkin melihat pemberitahuan 

persetujuan serupa yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data 

Inggris Raya. Jika Aplikasi ShareThis digunakan untuk memproses data pribadi dari 

subjek data di sejumlah tempat di mana pemberitahuan dan/atau persetujuan 

mailto:privacy@sharethis.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


diperlukan, Penerbit kami wajib memberi tahu Anda tentang penggunaan Aplikasi 

ShareThis, menyebutkan ShareThis sebagai pihak ketiga yang memproses data 

pribadi Anda, dan meminta Anda untuk menyetujui pemrosesan tersebut serta 

penempatan cookie. 

Transfer lintas negara data pribadi UE atau Inggris Raya 

Kami umumnya memproses data di Amerika Serikat. Saat membagikan data, kami 

memberikan data ke perusahaan secara global. Dalam setiap kasus, kami telah 

memiliki perlindungan yang memungkinkan transfer tersebut terjadi dengan cara 

yang memastikan data ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Saat kami mentransfer data pribadi di luar EEA atau Inggris Raya, kecuali jika 

penerima atau lokasi tempat data tersebut ditransfer telah disetujui oleh otoritas 

yang sesuai sebagai penyedia tingkat perlindungan yang memadai untuk data 

pribadi, kami menerapkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa transfer 

mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku dan bahwa data pribadi 

yang ditransfer dilindungi sebagaimana mestinya. 

Saat kami menjalin hubungan bisnis yang melibatkan transfer data pribadi UE ke 

Amerika Serikat, kami menerapkan mekanisme transfer yang wajar seperti klausul 

kontrak standar UE dengan penerima. Informasi lebih lanjut tentang transfer data 

internasional berdasarkan GDPR dapat ditemukan di 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-

data-protection_en.  Jika diminta, kami dapat menyediakan salinan perlindungan 

tersebut, sebagaimana diwajibkan oleh GDPR. 

Petugas dan Perwakilan Perlindungan Data 

ShareThis telah menunjuk petugas perlindungan data untuk mengawasi aktivitas 

terkait pemrosesan data pribadi kami, dan untuk menanggapi permintaan 

sebagaimana diperlukan.  DPO (Petugas Perlindungan Data) kami dapat dihubungi 

sebagai berikut: Vincent Potier (DPO ShareThis): dpo@sharethis.com  

Perwakilan ShareThis di UE adalah: ShareThis UK Limited of 10 John Street, London 

WC1N 2EB, UK.       

 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
mailto:dpo@sharethis.com


LGPD (Hukum Perlindungan Data Pribadi) dan Hak 

Anda sebagai Subjek Data Brasil 

Jika Anda berada di Brasil, maka Hukum Umum Brasil untuk Perlindungan Data 

Pribadi (LGPD) berlaku untuk pemrosesan data pribadi kami. LGPD memberikan 

serangkaian hak privasi yang jelas kepada mereka yang berada di Brasil dan 

membebankan tanggung jawab pada ShareThis saat kami memproses data pribadi 

subjek data yang berlokasi di Brasil. Kebijakan privasi ShareThis menguraikan cara 

dan alasan ShareThis memproses data pribadi. Bagian ini dirancang untuk 

memberikan informasi lebih lanjut mengenai cara ShareThis mematuhi LGPD dan 

hak Anda sebagai subjek data yang berlokasi di Brasil. 

Informasi tambahan 

Definisi Data Pribadi 

Layaknya GDPR, LGPD mendefinisikan data pribadi secara luas. Dengan demikian, 

jika Data Penggunaan dan/atau Informasi Profil berkaitan dengan individu di Brasil, 

kami memperlakukannya sebagai data pribadi. Demikian pula, hampir semua data 

yang dikumpulkan dari subjek data EEA dan Inggris Raya dalam konteks operasi 

bisnis normal kami kemungkinan akan dianggap sebagai data pribadi. Ini termasuk: 

a) data yang dikumpulkan melalui kunjungan ke ShareThis.com; b) data yang 

dikumpulkan dari Pelanggan, Penerbit, dan mitra bisnis; dan c) data yang 

dikumpulkan dari karyawan dan calon karyawan, sebagaimana berlaku. 

 

Kategori Khusus Data Pribadi 

ShareThis tidak mengumpulkan atau memproses kategori khusus data pribadi 

sehubungan dengan subjek data di Brasil. 

 

Dasar Hukum untuk Melakukan Pemrosesan 

Entitas LGPD yang ingin memproses data pribadi memiliki dasar hukum yang sah 

untuk melakukannya. Dasar hukum yang digunakan oleh ShareThis antara lain: a) 

persetujuan; b) kepentingan yang sah (yaitu, jika kami meyakini bahwa kebutuhan 

kami untuk memproses data dan/atau nilai yang kami hadirkan dengan 

memproses data tersebut tidak sebanding dengan hak subjek data); c) jika 

diperlukan untuk pelaksanaan kontrak; dan d) jika pemrosesan diperlukan untuk 

mematuhi kewajiban hukum kami. 



Brasil dan Hak Subjek Data 

Jika LGPD berlaku, subjek data tersebut memiliki hak tertentu, termasuk: a) Hak 

untuk menerima pemberitahuan mengenai jenis data yang sedang diproses dan 

dasar hukum untuk pemrosesan; b) hak untuk mengakses dan melihat data yang 

sedang diproses; c) hak pembetulan, untuk melakukan perbaikan terhadap data 

yang akan diproses; d) hak untuk menghapus data; e) hak untuk membatasi 

pemrosesan data; f) hak portabilitas data; g) hak untuk menolak pemrosesan data; 

dan h) hak untuk tidak tunduk pada pengambilan keputusan otomatis. Beberapa 

hak ini hanya berlaku dalam keadaan tertentu dan bergantung pada dasar hukum 

yang diandalkan untuk memproses data. Jika Anda berada di Brasil dan memiliki 

pertanyaan tentang bagaimana ShareThis menerapkan hak-hak ini, silakan 

kirimkan email kepada kami di privacy@sharethis.com. 

 

CCPA dan Hak Anda sebagai Subjek Data California 

Informasi Tambahan 

Mulai 1 January 2020, Undang-Undang Privasi Konsumen California (CCPA) 

memberikan perlindungan privasi tambahan untuk subjek dan pengguna data 

California, termasuk: 

• hak untuk melihat data apa yang kami miliki tentang diri Anda, 

komputer atau perangkat Anda (yaitu, hak untuk mengetahui), 

• hak untuk menghapus data yang kami miliki tentang diri Anda, 

komputer, atau perangkat Anda (yaitu, hak untuk menghapus), dan 

• hak untuk menolak ikut serta dalam penjualan data tentang diri Anda, 

komputer, atau perangkat Anda kepada pihak ketiga tertentu (yaitu, 

hak untuk menolak ikut serta dalam penjualan informasi Anda). 

CCPA mendefinisikan informasi pribadi secara luas. Dan dengan demikian, hampir 

semua informasi yang kami kumpulkan dianggap sebagai informasi pribadi 

menurut CCPA. Subjek data California dapat mengirimkan email 

ke privacy@sharethis.com untuk menggunakan hak mengunjungi halaman akses 

subjek data kami di Permintaan Akses Subjek Data GDPR CCPA. Subjek data 

California juga dapat menghubungi kami di hotline privasi CCPA bebas pulsa kami 

di 1-800-272-1765. 

mailto:privacy@sharethis.com
https://sharethis.com/ccpa-gdpr-data-subject-access-request-page/


Kami tidak memperlakukan pengguna yang menggunakan salah satu hak di atas 

secara berbeda. Namun demikian, kami mungkin tidak dapat menghormati suatu 

hak yang jika dilakukan akan melanggar hukum yang berlaku. ShareThis tidak 

menjual data yang dikumpulkan melalui situs web kami atau data yang kami 

gunakan untuk menjalankan bisnis kami. Namun demikian, kami mentransfer 

informasi pribadi yang dikumpulkan melalui Aplikasi Penerbit ShareThis ke pihak 

ketiga dan dengan demikian dianggap telah menjual data selama dua belas bulan 

terakhir berdasarkan undang-undang California, termasuk Data Penggunaan, 

Informasi Profil, dan/atau segmen khalayak. 

Hak Akses dan Penghapusan Subjek Data California Anda 

Undang-Undang Privasi Konsumen California (CCPA) memberikan hak tertentu 

kepada konsumen California – termasuk hak untuk mengetahui informasi pribadi 

yang mungkin kami miliki tentang diri Anda, dan hak untuk menghapus informasi 

tersebut.  ShareThis berkomitmen terhadap transparansi, dan kami ingin 

konsumen California memiliki akses ke informasi pribadi yang mungkin kami miliki 

tentang mereka dan/atau perangkat yang mungkin mereka gunakan untuk 

mengakses Internet.  Kami umumnya hanya meminta informasi minimum yang 

diperlukan untuk membantu kami memproses permintaan akses atau 

penghapusan subjek dan akan menyimpan informasi yang berkaitan dengan 

permintaan Anda hingga dua tahun. Jika Anda adalah pelanggan ShareThis dengan 

login dan kata sandi ke platform ShareThis, kami meminta Anda untuk terlebih 

dahulu mengarahkan permintaan Anda ke seseorang atau beberapa orang di 

organisasi Anda yang mengelola hubungan dengan ShareThis. 

Jika Anda ingin membuat permintaan akses atau penghapusan CCPA, silakan 

kirimkan email ke privacy@sharethis.com. Subjek data California juga dapat 

menghubungi kami di hotline privasi CCPA bebas pulsa kami di 1-800-272-1765. 

Jika Anda membuat permintaan akses subjek sebagaimana ditetapkan dalam 

kebijakan ini, Anda berhak untuk melihat dan menghapus informasi pribadi yang 

kami miliki tentang diri Anda termasuk pengidentifikasi digital seperti ID cookie dan 

ID iklan seluler yang mungkin disimpan oleh ShareThis. Kami akan mengonfirmasi 

permintaan Anda dalam waktu 10 hari dan berusaha dengan iktikad baik untuk 

memenuhi permintaan Anda dalam kurun waktu 45 hari. 

Berdasarkan CCPA, permintaan Anda untuk melihat informasi pribadi yang kami 

miliki tentang diri Anda dapat mencakup: (1) informasi pribadi tertentu yang 
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mungkin kami miliki tentang diri Anda; (2) kategori informasi pribadi yang kami 

kumpulkan tentang diri Anda; (3) kategori sumber pengumpulan informasi pribadi; 

(4) kategori informasi pribadi yang kami jual atau ungkapkan untuk tujuan bisnis 

tentang diri Anda; (5) kategori pihak ketiga kepada siapa informasi pribadi tersebut 

dijual atau diungkapkan untuk tujuan bisnis berdasarkan CCPA; dan (6) tujuan 

bisnis atau komersial untuk mengumpulkan atau menjual informasi pribadi. 

Sebagian besar informasi ini dijelaskan setidaknya secara umum dalam kebijakan 

privasi kami. 

Memverifikasi Permintaan Akses dan Penghapusan Subjek Data 

Kami dapat mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi permintaan Anda dan 

mungkin meminta Anda untuk menunjukkan atau membuktikan melalui 

pernyataan tertulis bahwa Anda memiliki atau mengendalikan komputer atau 

perangkat tempat Anda membuat permintaan tersebut – khususnya jika Anda 

menginginkan akses ke atau penghapusan informasi pribadi nama samaran seperti 

pengidentifikasi digital. 

Kami akan memenuhi permintaan yang dapat kami verifikasi selama kami tidak 

dilarang melakukannya oleh hukum yang berlaku dan/atau informasi tersebut tidak 

penting bagi kami untuk tujuan penagihan, pencegahan penipuan, atau keamanan. 

Kami akan membagikan alasan kami menolak permintaan Anda jika kami tidak 

dapat memenuhi permintaan Anda. Jika kami tidak dapat memenuhi permintaan 

penghapusan Anda, kami dapat mengundang Anda untuk mengajukan permintaan 

untuk menolak ikut serta pada kebijakan privasi kami. 

Permintaan Akses dan Penghapusan dilakukan melalui Agen Resmi 

Anda dapat mengajukan permintaan akses atau penghapusan melalui agen resmi 

dengan meminta agen tersebut mengikuti proses di bawah ini. Harap diperhatikan 

bahwa kami akan meminta agen resmi mana pun yang menunjukkan bahwa 

mereka telah diberi wewenang oleh Anda untuk mengajukan permintaan atas 

nama Anda. Dan kami akan memverifikasi permintaan Anda dan/atau meminta 

Anda untuk melengkapi pernyataan tertulis sebagaimana dijelaskan di atas. Kami 

meminta agar setiap agen resmi memberi kami perincian kontak seperti alamat 

email dan nomor telepon sehingga kami dapat memastikan tanggapan yang tepat 

waktu kepada konsumen. 



Metrik CCPA untuk 2020 

Sesuai dengan Peraturan CCPA 999.317(g), ShareThis menyampaikan metrik berikut 

kepada Anda: 

a. Jumlah permintaan CCPA untuk mengetahui informasi pribadi yang diterima, 

dipenuhi seluruhnya atau sebagian, dan ditolak oleh ShareThis pada 2020: 9, 8, 1. 

b. jumlah permintaan CCPA untuk menghapus informasi pribadi yang diterima, 

dipenuhi seluruhnya atau sebagian, dan ditolak oleh ShareThis pada 2020: 57, 57, 

dan 0 

c. Jumlah permintaan CCPA untuk menolak ikut serta dalam pengumpulan 

informasi pribadi yang diterima melalui formulir email kami, yang dipenuhi 

seluruhnya atau sebagian, dan ditolak oleh ShareThis pada 2020: 1, 1, dan 0. 

d. Jumlah hari rata-rata saat ShareThis secara substantif menanggapi permintaan 

untuk mengetahui, permintaan untuk menghapus, dan permintaan untuk menolak 

ikut serta: 10, 8, dan 6 

e. Jumlah permintaan menolak ikut serta yang kami terima melalui halaman 

menolak ikut serta ShareThis atau halaman menolak ikut serta industri di seluruh 

dunia pada 2020 adalah 18.887.357 dan semuanya menghasilkan penempatan 

cookie menolak ikut serta secara waktu nyata oleh ShareThis sebagaimana 

dijelaskan dalam kebijakan privasi ini . 

 
 

Pembagian Data atau Pengungkapan, Penerima Data 

Anda 

Informasi Tambahan 

1.Pelanggan Kami 

Kami membagikan Data Penggunaan, Informasi Profil, dan/atau segmen khalayak 

untuk tujuan pemasaran dan periklanan dengan: 

• Pengiklan; 

• Penerbit; 

• Agensi periklanan dan meja perdagangan agensi (agency trading desk 

atau ATD) yang mengoperasikan platform teknologi yang dirancang 



untuk mengirimkan iklan di situs web dan bentuk media digital 

lainnya; 

• Meja perdagangan agensi (agency trading desk atau ATD); 

• Platform manajemen data yang membantu pengiklan dan penerbit 

mengatur data tentang pengguna Internet; 

• Perusahaan investasi dan lembaga keuangan yang ingin lebih 

memahami bagaimana konsumen menggunakan Internet; 

• Penyedia layanan grafik perangkat yang menautkan pengidentifikasi 

online yang berbeda ke satu pengguna; 

• Penyedia teknologi periklanan yang membantu mengotomatisasi 

pengiriman iklan di situs web dan bentuk media digital lainnya; 

• Perusahaan riset yang ingin lebih memahami persepsi konsumen; 

• Pialang data dan mitra data lainnya. 

(semua, “Pelanggan”) kami untuk tujuan yang tercantum di bagian ‘Pengumpulan 

dan Penggunaan Data’. 

Jika GDPR berlaku untuk Data Penggunaan dan Informasi Profil dan kami 

membagikan data ini dengan Pelanggan kami, Pelanggan kami adalah pengendali 

independen sehubungan dengan pemrosesan data tersebut dan mereka 

memprosesnya sesuai dengan kebijakan privasi mereka sendiri. 

Pelanggan dapat membagikan data yang mereka proses dengan pihak ketiga 

lainnya yang tidak disebutkan dalam Pemberitahuan Privasi ini, sesuai dengan 

kebijakan privasi mereka sendiri.   Sebagai contoh, mereka dapat menggunakan 

penyedia layanan pihak ketiga untuk menampilkan iklan atau konten lain atas 

nama mereka.  

Harap tinjau beberapa kebijakan privasi Pelanggan kami untuk informasi lebih 

lanjut: 

LiveRamp: https://liveramp.com/privacy/ 

AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy 

Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html 

Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ 

Nielsen: https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/ 

Retargetly: https://retargetly.com/privacy-policy 

1plusX: https://www.1plusx.com/privacy-policy/ 

https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://liveramp.com/privacy/
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
https://www.eyeota.com/privacy-policy
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
https://retargetly.com/privacy-policy
https://www.1plusx.com/privacy-policy/


AptivIO: https://aptiv.io/privacy-policy 

Dunn & Bradstreet: https://www.dnb.com/ca-en/utility-pages/privacy-policy.html 

2. Agen pihak ketiga dan penyedia layanan lainnya 

Kami membagikan data yang dijelaskan dalam Pemberitahuan Privasi ini agen 

tepercaya dengan penyimpanan data dan fasilitas pemrosesan seperti Amazon 

Web Services yang diwajibkan berdasarkan kontrak untuk hanya memproses data 

sesuai dengan petunjuk tertulis kami dan kami mewajibkan mereka untuk 

menggunakan data hanya untuk tujuan menyediakan layanan kepada kami dan 

untuk menerapkan kendali keamanan serta untuk menjaga kerahasiaan informasi 

tersebut. Berikut adalah kategori penyedia layanan yang digunakan oleh ShareThis: 

• Penyedia penyimpanan data cloud seperti Amazon Web Services; 

• Penyedia sistem penagihan pelanggan; 

• Penyedia layanan email yang menawarkan alat bantu untuk 

mengirimkan email atas nama kami; 

• Penyedia analisis situs web seperti Google analytics; 

• Penyedia perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan; 

• Vendor membantu kami dengan audit yang diwajibkan secara hukum; 

• Pemrogram komputer pihak ketiga yang membantu memastikan 

sistem kami beroperasi dengan benar; 

• Vendor dukungan kartu jam kerja membantu kami mencatat masalah 

dan melakukan debug; dan 

• Vendor keamanan. 

3. Penyimpanan Data 

Kami telah menetapkan kebijakan penyimpanan untuk berbagai jenis data pribadi. 

Kami hanya menyimpan data selama diperlukan untuk tujuan yang kami proses 

dan hanya selama data tersebut tetap relevan, kecuali kami perlu menyimpannya 

karena kami diharuskan melakukannya oleh hukum, untuk membela dan 

melaksanakan klaim, atau untuk alasan regulasi. 

3.1 Data Penggunaan, Informasi Profil, dan Data yang Dikumpulkan melalui 

ShareThis.com 

Kami menyimpan Data Penggunaan dan Informasi Profil hingga 13 bulan sejak 

tanggal pengumpulan untuk iklan tertarget, dan hingga 36 bulan untuk wawasan 

https://aptiv.io/privacy-policy
https://www.dnb.com/ca-en/utility-pages/privacy-policy.html


dan analisis. Kami juga menyimpan data yang dikumpulkan melalui ShareThis.com 

hingga 36 bulan untuk tujuan analisis dan untuk memastikan bahwa situs web kami 

berfungsi dengan baik. 

Kami dapat menggabungkan dan menganonimkan data sehingga tidak dapat lagi 

ditautkan ke perangkat atau individu. Oleh karena itu, data tersebut tidak lagi 

menjadi data pribadi, dan kami dapat menyimpan data ini dalam waktu yang lebih 

lama. 

3.2 Informasi Akun 

Kami menyimpan Informasi Akun selama Anda memiliki akun yang aktif dengan 

kami. Jika Anda belum masuk ke salah satu layanan kami dengan nama pengguna 

dan kata sandi Anda selama 14 bulan berturut-turut, kami dapat menganggap akun 

Anda tidak aktif dan menghapus Informasi Akun Anda. Hal ini dapat mengakibatkan 

hilangnya data yang mungkin telah Anda simpan dan kami tidak bertanggung 

jawab atas penghapusan tersebut. 

Anda selalu memiliki opsi untuk sewaktu-waktu membatalkan akun Anda dengan 

kami. Cukup masuk ke situs dan klik Akun Saya di bagian atas halaman. Klik Edit 

Profil lalu pilih Nonaktifkan Akun dan ikuti petunjuknya. Anda juga dapat meminta 

agar Informasi Akun Anda dihapus dengan mengirimkan permintaan 

ke privacy@sharethis.com. 

4. Keamanan data 

Keamanan informasi Anda adalah prioritas utama ShareThis. Kami telah 

menerapkan langkah-langkah keamanan standar industri. 

Meskipun tidak ada pengiriman data melalui Internet yang dijamin sepenuhnya 

aman, kami berupaya untuk melindungi data Anda. Pihak ketiga yang tidak berada 

di bawah kendali ShareThis memiliki kemungkinan untuk secara tidak sah 

menghalangi atau mengakses transmisi komunikasi pribadi. ShareThis tidak dapat 

memastikan atau menjamin keamanan informasi yang Anda kirimkan kepada kami. 
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Komitmen terhadap Standar Privasi 

ShareThis menggalakkan transparansi dan kendali bagi pengguna sebagai anggota 

dari berbagai program regulasi mandiri. ShareThis juga berpartisipasi dan telah 

menyatakan kepatuhannya terhadap Kerangka Kerja Perlindungan Privasi UE-AS 

dan Swiss A.S. 

Informasi Tambahan 

ShareThis merupakan anggota dari program regulasi mandiri berikut: 

Network Advertising Initiative (NAI): 

 

ShareThis menaati Kode Etik NAI.  NAI menawarkan platform menolak ikut serta 

web online yang memungkinkan konsumen menyatakan pilihan mereka dan 

memberikan informasi umum terkait privasi dan Iklan Berbasis Minat. 

Digital Advertising Alliance (DAA): 

 

ShareThis menaati Prinsip Regulasi Mandiri Digital Advertising Alliance untuk Iklan 

Perilaku Online.  Platform menolak ikut serta DAAmenawarkan halaman pilihan 

kepada konsumen untuk menolak ikut serta dalam layanan periklanan, dan 

informasi umum terkait privasi. 

 

EDAA: 

 

http://www.networkadvertising.org/sites/default/files/nai_code2018.pdf
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
http://www.aboutads.info/choices/


ShareThis menaati prinsip-prinsip European Interactive Digital Advertising Alliance’s 

(“EDAA”).  Platform menolak ikut serta EDAAmenawarkan halaman pilihan kepada 

konsumen di Uni Eropa untuk menolak ikut serta dalam layanan periklanan, dan 

informasi umum terkait privasi. 

 

GDPR dan Perlindungan Privasi Swiss: 

ShareThis, Inc. berkomitmen untuk melindungi data dan memungkinkan hak 

privasi individu di setiap lokasi tempat kita berbisnis. Oleh karena itu, kami 

mematuhi GDPR dan Kerangka Kerja Perlindungan Privasi UE-AS dan Swiss-AS. 

Sesuai dengan GDPR, yang dirancang untuk memberdayakan dan melindungi hak 

privasi data individu UE, ShareThis menyediakan alat bantu persetujuan pengguna 

(ShareThis adalah CMP terdaftar dengan Transparency and Consent Framework 

IAB), serta memfasilitasi hak data pengguna yang diuraikan di seluruh 

pemberitahuan ini. 

 

 

Pilihan Pengguna dan Hak untuk Menolak Ikut Serta 

Jika Anda tidak ingin menerima iklan berdasarkan Data Penggunaan dan Informasi 

Profil yang dikumpulkan oleh ShareThis pada peramban Anda saat ini, Anda dapat 

mengubah dan mengelola preferensi Anda terkait pengumpulan dan pemrosesan 

Data Penggunaan dan Informasi Profil dengan mengeklik tombol menolak ikut 

serta ShareThis yang tersedia pada kebijakan privasi ini. Saat subjek data menolak 

ikut serta, ShareThis akan berhenti mengirimkan data mengenai peramban atau 

perangkat mereka ke pihak ketiga tetapi tidak memperlakukan pengguna tersebut 

secara berbeda. 

Jika Anda tidak ingin menerima iklan berdasarkan Data Penggunaan yang dihimpun 

oleh ShareThis, perangkat atau peramban apa pun yang digunakan, Anda harus 

menolak ikut serta dalam layanan kami untuk setiap perangkat dan setiap 

peramban web internet.  

http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://youronlinechoices.eu/


Menolak Ikut Serta dalam Pengumpulan dan Pembagian Data 

Klik di bawah untuk menemukan fungsi “Batasi Pelacakan Iklan” di perangkat 

seluler: 

Petunjuk oleh Google untuk sebagian besar Android: Bantuan Google Play 

Petunjuk oleh Apple untuk iOS versi 6 ke atas: Pusat Dukungan Apple 

Informasi Tambahan 

Selain itu: 

Menjalankan proses ini tidak berarti Anda akan berhenti melihat iklan, tetapi iklan 

yang Anda lihat tidak akan dipengaruhi oleh Data Penggunaan yang dikumpulkan 

dan Informasi Profil yang digunakan oleh ShareThis.  

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hak untuk menolak ikut serta, Anda dapat 

mengirimkan email kepada kami di privacy@sharethis.com. 

Lingkungan peramban: (peramban desktop, tablet, dan ponsel pintar) 

Saat Anda mengubah persetujuan atau menolak ikut serta, cookie menolak ikut 

serta akan diatur di peramban Anda. Kami harus mempertahankan cookie menolak 

ikut serta di peramban Anda untuk mengenali Anda sebagai menolak ikut serta 

dalam layanan kami. Cookie menolak ikut serta ShareThis sama seperti cookie 

lainnya; oleh karena itu, jika Anda menghapus cookie tersebut dari peramban 

Anda, menggunakan peramban internet yang berbeda, atau menggunakan 

komputer baru untuk mengakses internet, Anda harus kembali melalui proses 

tersebut. 

Anda juga dapat menolak ikut serta dengan mengunjungi tautan berikut. 

Platform Menolak Ikut Serta Network Advertising Initiative (“NAI”) 

Platform Menolak Ikut Serta Digital Advertising Alliance (“DAA”) 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074
mailto:privacy@sharethis.com
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/


Eropa Platform Menolak Ikut Serta European Interactive Digital Advertising Alliance 

(“EDAA”) 

Ekstensi peramban Ghostery juga merupakan alat bantu yang baik untuk melihat 

daftar semua cookie pihak ketiga di setiap situs web yang Anda kunjungi dan 

memungkinkan Anda untuk menolak ikut serta secara selektif. 

Catatan: 

Saat ini, alat bantu menolak ikut serta di atas berjalan dengan berbasis cookie, 

yakni dengan mengatur cookie di peramban Anda yang memberi tahu kami bahwa 

Anda telah menolak ikut serta. Ini berarti bahwa menolak ikut serta hanya akan 

berfungsi jika peramban Anda diatur untuk menerima cookie pihak ketiga. Jika 

peramban Anda diatur untuk menolak cookie secara otomatis atau jika Anda 

menghapus semua cookie dari peramban Anda, mekanisme menolak ikut serta 

tidak akan bekerja karena kami tidak akan melihat cookie menolak ikut serta di 

peramban Anda. 

Selain itu, perlu diingat bahwa cookie bekerja dengan berbasis peramban, oleh 

karena itu jika Anda mengubah peramban, sistem operasi, atau komputer, Anda 

harus kembali menolak untuk ikut serta. 

Lingkungan seluler: 

Meskipun metode menolak ikut serta yang dijelaskan di atas sering kali berfungsi 

untuk penjelajahan web seluler, metode tersebut berbasis cookie dan dengan 

demikian kurang dapat diandalkan di lingkungan “aplikasi” seluler yang mungkin 

tidak menerima cookie iklan berbasis minat. 

Sebagai gantinya, Anda biasanya dapat menolak ikut serta di tingkat platform 

seluler dengan fungsi “batasi pelacakan iklan” dalam pengaturan, sebagaimana 

dijelaskan di bawah ini. Meskipun kami tidak mengumpulkan data dari aplikasi 

seluler untuk iklan berbasis minat, kami atau pihak ketiga yang bekerja sama 

dengan kami dapat menggunakan data tersebut yang dikumpulkan oleh orang lain 

dalam mengirimkan iklan berbasis minat. 

Sebagian Besar Pengguna Android: 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.ghostery.com/products/


Untuk menggunakan opsi “menolak ikut serta dalam iklan berbasis minat”, ikuti 

petunjuk yang diberikan oleh Google di sini: Bantuan Google Play. 

Harap diperhatikan bahwa ini adalah pengaturan perangkat dan akan 

menonaktifkan iklan berbasis minat dari semua penyedia, dan bukan hanya untuk 

ShareThis. 

Pengguna iOS: (versi 6 dan ke atas) 

Untuk menggunakan opsi “Batasi Pelacakan Iklan”, ikuti petunjuk yang diberikan 

oleh Apple di sini: Pusat Dukungan Apple. 

Harap diperhatikan bahwa ini adalah pengaturan perangkat dan akan 

menonaktifkan iklan berbasis minat dari semua penyedia, dan bukan hanya untuk 

ShareThis. 

Jangan Lacak: 

Anda juga dapat menghentikan pengumpulan Data Penggunaan Anda dengan 

memanfaatkan fungsi jangan-lacak pada peramban Anda. ShareThis mengenali 

sinyal jangan-lacak ini dari peramban Anda. Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, 

atau jika kami dapat memastikan bahwa sinyal tersebut dibuat oleh Anda dan tidak 

diatur secara otomatis oleh peramban Anda, kami akan menganggapnya sebagai 

indikasi bahwa Anda telah menolak untuk ikut serta. 

Transfer Selanjutnya/Perlindungan Privasi: 

ShareThis mematuhi Kerangka Kerja Perlindungan Privasi UE-AS dan Swiss-A.S. 

Kerangka Kerja Perlindungan Privasi sebagaimana ditetapkan oleh Departemen 

Perdagangan A.S. terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi 

pribadi yang ditransfer dari Uni Eropa dan Inggris Raya dan/atau Swiss ke Amerika 

Serikat dengan mengandalkan Perlindungan Privasi. Perlindungan Privasi dikelola 

oleh Departemen Perdagangan AS terkait pengumpulan, penggunaan, dan 

penyimpanan informasi pribadi dari negara-negara anggota Uni Eropa serta Swiss 

dan Inggris Raya. ShareThis telah menyatakan bahwa pihaknya mematuhi Prinsip 

Perlindungan Privasi Pemberitahuan, Pilihan, Akuntabilitas untuk Transfer 

Selanjutnya, Keamanan, Integritas Data dan Batasan Tujuan, Akses, dan Jaminan, 

Penegakan dan Kewajiban. Jika terdapat pertentangan antara kebijakan dalam 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074


pemberitahuan privasi ini dan Prinsip Perlindungan Privasi, Prinsip Perlindungan 

Privasi yang akan berlaku. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang program 

Perlindungan Privasi, dan untuk melihat halaman sertifikasi kami, kunjungi 

https://www.privacyshield.gov. 

Dalam konteks transfer selanjutnya, ShareThis bertanggung jawab atas 

pemrosesan data pribadi yang diterimanya berdasarkan Perlindungan Privasi dan 

selanjutnya ditransfer ke pihak ketiga yang bertindak sebagai agen atas namanya. 

ShareThis akan tetap bertanggung jawab berdasarkan prinsip Perlindungan Privasi 

jika agennya memproses data pribadi tersebut dengan cara yang tidak sesuai 

dengan prinsip Perlindungan Privasi, kecuali ShareThis membuktikan bahwa 

pihaknya tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan kerusakan 

tersebut. 

Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Privasi UE-AS dan Swiss-AS, ShareThis 

berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan tentang privasi Anda dan 

pengumpulan atau penggunaan informasi pribadi Anda oleh kami. Pengguna di 

wilayah Uni Eropa, Inggris Raya, atau Swiss yang memiliki pertanyaan atau keluhan 

terkait pemberitahuan privasi ini harus menghubungi ShareThis terlebih dahulu 

secara langsung di privacy@sharethis.com. Kami akan menanggapi keluhan Anda 

dalam waktu 30 hari sejak diterimanya keluhan. 

Kami selanjutnya berkomitmen untuk merujuk keluhan privasi yang belum 

terselesaikan berdasarkan Prinsip Perlindungan Privasi UE-AS dan Swiss-AS ke BBB 

EU PRIVACY SHIELD, penyedia layanan penyelesaian sengketa alternatif nirlaba 

yang berlokasi di Amerika Serikat dan dioperasikan oleh Council of Better Business 

Bureaus. Jika Anda tidak menerima pemberitahuan atas keluhan Anda secara tepat 

waktu, atau jika keluhan Anda tidak ditangani dengan memuaskan, 

kunjungi www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/untuk mengetahui 

informasi lebih lanjut dan untuk mengajukan keluhan. 

Untuk sisa sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan metode di atas, dalam 

keadaan terbatas, opsi arbitrase yang mengikat mungkin tersedia di hadapan Panel 

Perlindungan Privasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang skema arbitrase yang 

mengikat Perlindungan Privasi, silakan 

lihat: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. 

Komisi Perdagangan Federal memiliki otoritas penyelidikan dan penegakan atas 

kepatuhan kami terhadap Perlindungan Privasi.  

https://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy@sharethis.com
https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction


Jika Anda meyakini bahwa kami tidak menghormati hak Anda atau tidak menangani 

data dengan benar, kami mendorong Anda untuk langsung menghubungi kami dan 

kami akan melakukan segala kemungkinan untuk membantu Anda. 

Namun demikian, jika Anda masih memiliki keluhan, maka Anda berhak untuk 

menyampaikan masalah tersebut kepada Otoritas Pengawas (atau lembaga 

perlindungan data) di negara Anda untuk diselesaikan. 

Terakhir Diperbarui: 20 Januari 2022 

Kontak  

ShareThis, Inc. 

3000 El Camino Real 

5 Palo Alto Square, Suite 150 

Palo Alto, CA 94306, AS 

privacy@sharethis.com 

Kami telah menunjuk petugas perlindungan data untuk mengawasi aktivitas terkait 

pemrosesan data pribadi kami, dan untuk menanggapi permintaan sebagaimana 

diperlukan. DPO (Petugas Perlindungan Data) kami dapat dihubungi sebagai 

berikut: Vincent Potier (DPO ShareThis): dpo@sharethis.com 

 

Perwakilan ShareThis di UE adalah: ShareThis UK Limited of 10 John Street, London 

WC1N 2EB, Inggris Raya 

 

 

mailto:privacy@sharethis.com
mailto:dpo@sharethis.com
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